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WIELKI TALERZ
Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

KOMU POMAGAMY?
Dzieciom i młodzieży z warszawskiej Pragi i innym 
potrzebującym na terenie całej Polski.

JAK TO ROBIMY?
Prowadzimy dwa domy dzienne na warszawskiej Pradze, 
zdrowo karmimy, wszechstronnie edukujemy, a przede 
wszystkim codziennie jesteśmy z dziećmi, aby zapewnić im 
bezpieczny i spokojny rozwój.

CO ROBIMY W PROGRAMIE WIELKI TALERZ?
• Nie tylko żywimy, ale żywimy smacznie i zdrowo
• Nie tylko jemy, ale jemy razem
• Nie tylko jemy razem, ale razem gotujemy
• Nie tylko gotujemy razem, smacznie i zdrowo, ale uczymy się 

jak to robić ekonomicznie
• Nie tylko gotujemy ekonomicznie, ale nie marnujemy 

żywności

TO WSZYSTKO CODZIENNIE ROBIMY W FUNDACYJNYM 
DOMU. DLATEGO POSTANOWILIŚMY, ŻE:
• Nie jemy sami, chcemy dawać innym 
• Nie trzymamy wiedzy dla siebie – chcemy propagować 

jedzenie przy wspólnym stole, które jest: zdrowe, domowe 
i ekonomiczne

DLACZEGO ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W 
PROGRAMIE?
• Żeby pokazać każdemu dziecku, że małe gesty, jeśli 

wykonujemy je razem, mają wielką siłę
• Wystarczy przekazać pieniądze przeznaczone na jedną 

czekoladę miesięcznie, a inne potrzebujące wsparcia dziecko 
będzie miało dzięki temu pyszne i domowe obiady przez cały 
miesiąc! 
Wystarczy 96 zł miesięcznie by zapewnić obiady 1 dziecku

GDZIE DOKONYWAĆ WPŁAT?
Wpłaty na program Wielki Talerz można dokonywać na:
Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła
04-128 Warszawa ul. Omulewska 19
Alior Bank  36 2490 0005 0000 4500 4510 9483

Pomaganie jest proste



Edukacja
ekonomiczna 
i fi nansowa dzieci
Bo dzieci to nasza przyszłość

O PROJEKCIE

Autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upo-
wszechnianie edukacji fi nansowej i ekonomicznej wśród przed-
szkolaków (5-, 6-latki) oraz uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych.

W ramach projektu powstała książka pt. „ABC ekonomii, czyli 
pierwsze kroki w świecie fi nansów” oraz pakiet materiałów edu-
kacyjnych, w skład którego wchodzi: 12 scenariuszy warsztatów, 
karty pracy, infografi ki oraz zestaw gadżetów.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy wejść na stronę 
www.abc-ekonomii.edu.pl i zamówić bezpłatne materiały edu-
kacyjne poprzez przesłanie swojego e-maila. Na podstawie zgło-
szenia koordynatorzy będą kontaktowali się z przedstawicielem 
placówki oświatowej.

JAKIE FORMY WSPARCIA OTRZYMUJE SZKOŁA/PRZEDSZKOLE?

Każda placówka oświatowa, która zadeklaruje chęć realizacji pro-
jektu „ABC-Ekonomii”, otrzymuje zestaw książek „ABC ekonomii, 
czyli pierwsze kroki w świecie fi nansów”, pakiet materiałów edu-
kacyjnych oraz zestaw gadżetów dla każdego uczestnika.

CZY PROJEKT JEST PŁATNY?

Projekt „ABC-Ekonomii” realizowany jest w całości pro publico 
bono. Przedszkola i szkoły przystępujące do projektu nie ponoszą 
z tego tytułu żadnych kosztów fi nansowych. Wszystkie materiały 
edukacyjne, książki i gadżety są bezpłatne.

CO? GDZIE? KIEDY?

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz fanpage na Fb. 
Znajdą tam Państwo odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości.

DLACZEGO WSPIERAMY „WIELKI TALERZ”?

Naszym marzeniem jest, aby dzieciom w całej Polsce nie był obcy 
świat ekonomii i fi nansów. Chcemy, aby wiedziały, że pieniądze nie 
są celem samym w sobie, ale dzięki nim można godnie żyć, spełniać 
swoje marzenia i pomagać innym. Pragniemy, aby dzieci szanowały 
pieniądze oraz to wszystko, co można za nie kupić, np. jedzenie. 
Uważamy, że program „Wielki Talerz” jest niezwykle wartościową 
inicjatywą, która pokazuje jak wspólnie niewielkim wysiłkiem mo-
żemy podarować potrzebującemu dziecku coś cennego – zdrowy, 
wartościowy posiłek spożywany wśród przyjaciół przy wspólnym 
stole. Wesprzyj program Fundacji FJR Opiekuńcze Skrzydła i przy-
pomnij sobie, jaką wartość ma jedzenie przy wspólnym stole, które 
jest: zdrowe, domowe i ekonomiczne.

www.abc-ekonomii.edu.pl


